
Pozwam Politechnika 
Naukowiec, ktory jako habilitacj^ przedstawil prac^ skladaĵ c^ 
si^ w duzej czQsci z wlasnego doktoratu, pozwal Politechnika 
Lubelsk^. Twierdzi, ze dalej jest jej pracownikiem. Uczelnia ma 
inne zdanie 
PAWEt P. RESZKA 

Chodzi o dr. Wlodzimierza Zielin-
skiego, ktory przez lata zatrudnio-
ny byl w Katedrze Nap^dow i Ma-
szyn Elektrycznych Politechniki 
Lubelskiej, wspoltworc^ Telewizji 
Kablowej w Swidniku. Pisalismy 
0 nim w grudniu 2010 roku. Przy-
pomnijmy w telegraficznym skro-
cie. Zielinski pracowal na uczelni 
na stanowisku adiunkta. W 2007 r. 
postanowil zrobic habilitacj^. Do 
niezb^dnych dokumentow do ra-
dy wydziatu elektrotechniki i in-
formatyki dolqczyl swoj^ ksi^zk§, 
ktora miala bye jednoczesnie roz-
praw^habilitacyjnq. Dorobekkan-
dydata zbadala komisja wydzialo-
wa. Jej przewodniczqcym zostal 
prof. Piotr Kacejko, prodziekan wy-
dzialu ds. nauki. Gdy koledzy z wy-
dzialu pochylili si§ nad dorobkiem 
dr. Zielinskiego, pojawil si§ prob
lem. Bo - jak mowil „Gazecie" Ka
cejko - okazalo si§, ze w ci^gu po-
nad 20 lat pracy na uczelni nie 
opublikowal on nawet trzech tek-
stow w pismie z tzw. listy filadel-
fijskiej, obejmuĵ cej tytuly punkto-
wane przez Ministerstwo Nauki 
1 Szkolnictwa Wyzszego. A sama 
rozprawa habilitacyjna okazala si§ 
bye praktycznie... obronionym 
wczesniej doktoratem Zielinskie
go. - Tyle tylko, ze pozmienial ko-
lejnosc rozdzialow, przeredagowai 
i dodal kilkanascie stron. W zaden 

sposob nie mozna powiedziec, ze 
stanowi ona dzis znaczny wklad 
w rozwqj dyscypliny naukowej - mo
wil nam prof. Kacejko. Rada wydzia-
lu odniosla wi§c negatywnie do za-
miaru habilitowania si? dr. Zielin
skiego. Potem t§ decyzj? podtrzy-
mala jeszcze Centralna Komisja 
ds. Stopni i Tytulow. 

Dr Wtodzimierz 
Zielinski najpierw 
domagal s i^ 
przywrdcenia go 
do pracv na uczelni. 
potem zmlenll pozew 
- chce, bys^d 
stwierdzif, ze wciqz 
pracuje 
na Politeclmice 

Zielinski tlumaczyl „Gazecie", ze 
zaszlo nieporozumienie. Utrzymy-
wal, ze jego ksi^zka zawierala pod-
sumowanie badan prowadzonych na 
Politechnice Lubelskiej i Politechni-
ce Sl^skiej oraz w przemysle, wi^c 
musial si? wjakichs sposob odwolac 
do doktoratu. 

Jak informowala uczelnia, wraz 
z koncem lutego ubieglego roku Wlo-

dzimierz Zielinski zostal zwolniony 
z Politechniki. Powod? Nie zrobil 
w wymaganym czasie habilitacji. 

Teraz, nieoczekiwanie sprawa 
wrocila. Niedoszly doktor habilito-
wany pozwal uczelni? do s^du pra
cy 

Najpierw domagal si? przywro-
cenia go do pracy na uczelni, potem 
zmienil pozew - chce, by s^d stwier-
dzil, ze wci^z pracuje na Politechni
ce, bo nieprawidlowo poinformowa-
no go o zwolnieniu. Jezeli proces po-
toczylby si? po jego mysli, mialby 
prawo domagac si? zaleglych pensji. 
Wiosn^ rozpocznq si? przesluchania 
swiadkow. Pytany o proces Zielinski 
poinformowal nas, ze do konca po-
st?powania nie b?dzie udzielal ko-
mentarzy. 

Uczelnia twierdzi, ze nie ma so-
bie nic do zarzucenia. Iwona Czaj-
kowska-Deneka, rzeczniczka Poli
techniki, wjjasnia, ze pismo z oswiad-
czeniem o rozwi^zaniu z panem do-
ktorem umowy o prac? zostalo wy-
slane do niego listem poleconym na 
jego adres stalego zameldowania, je-
dyny, jaki miala uczelnia, ktorym 
zresztq poslugiwal si? wczesniej ko-
responduj^c z PL. Listu poleconego, 
mimo dwukrotnego awizowania, nie 
odebral. A to zgodnie z prawem - jak 
zauwaza Czajkowska-Deneka - ozna-
cza, ze list zostal dor?czony prawidlo-
woiwterminie. O 
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